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 ه ( يف التفسري 253منهج فرات الكويف )
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 : املقدمة

  ً          مدده ّددذٕل َادد ّ ثع ى ددّ وذٕىددج مقمددو    إلٕددًَثلضُفٕددل لمددج هىددج   ثلقمددو ع ى ددّ ٌوثٔضددً لؤىدد

ثع  أىٌخشؾٌر ثلىذُر َمُظع ثلٌّجلز ثلئه  ث٘ؼٍجًدٕضً ثلؽٕذٕه  أٌلَى ّ  ((صلى اهلل عليه واله وسلن))

 ىىٍم ثلٌؽِ َؼٌٌٍم صؽًٌٍٕث .

ال ًٔخ آن صفٌْٕ ثلقدٌآن ثلظيدٕم ى دم ه لدً مىَلدز ىيمدّ َأٌمٕدز وذدٌِ فٍدُ مده ثشدٌ  ثلظ دُ              

َأّمجٌج فٕظ آن مُظُىً وال  ثع ثلمظؾَ ثليْ ال ٔؤصًٕ ثلذجؼل مده ددٕه ٔؤدً َال مده م فدً        

ََْلَىدج : )....َ.ل قدٌآن   ادجل صظدجلّ     ثَ٘لثلمفْدٌ  (( صلى اهلل عليه والهه وسهلن  ))َوجن ًُّل ثع  ْٕد َ  ََأو ٌَ  ِإَل  ثلدِيْو

َِٕه ُِ ِلُضَذ ََِل َمج ِل َىج ٍِْم ُو ْٕ ٍُْم ِإَل ٌََُن َََلَظَ   .( 44سورة النحل)( ََٔضَفَّك

فّكدجن إمدج     ((يهم الس م  ل  ع))ثلٍدوِ   مزةأوٍط دظوي  ))صلى اهلل عليه واله وسلن((َلمج اعّ ًُّل ثع ثٖوْجوٕز 

ٓ ثلمؤمىٕه ى دٓ ثدده    أمٌٕثلمضقٕه َدجح ى م ًُّل ثع   أَلٍدم ٌد((  ٓٗ)س  ))علي   الس م ((  ؼجلدخ   أدد

))صلى اهلل عليه واله  دٍج دظو ًُّل ثع ث٘ى م ٘وًثلقٌآن َوشف ى ُمً ثلضٓ ٍمٌ دٍج  إجمًج دمٍمز دٕجن

 . وسلن((

ثلمٕوثن َديلُث ؽٍُهٌم فًٕ  ثلْذجاُن فٓ ٌيث ثلمعمجً فنجض ثلمفٌَْن ٌيث ث٘مجمٕزَاو وجن 

))عليه  ؼجلخ  أدٓى ٓ ثده  ث٘مج فٕظ اج  ثلظ مجء دؤمي ى ُ  ثلقٌآن ىه  لإلّال  ثَ٘لمىي ثلظصٌ 

ثلمّكٓ َثلمووٓ َثلمقّكم َثلمضشجدً َثلىجّل َثلمىُْك ثلىََل َ أّذجحوظ م ثلضفٌْٕ َى م  السالم((

 َثلٌّم ثلقٌآوٓ َوقٌُج . ثإلىؾجٍَى م 

ٌد(( َّدظٕو دده ؽذٕدٌ      6ٙصجوٕف فٓ ؽمٕع ٌيي ثلظ ُ  أمغجل ىذدو ثع دده ىذدجُ )س   َوجن لٍم ص

ٌد(( َآددجن دده ص  دخ      6ٌٕٔ(( َؽجدٌ ثلؾظفدٓ )س  ٌٔٔٔ(( َىؽٕز ده ّظٕو ثلظُفٓ )س 5٘)س

ٌ(( َصضجدع ى ّ صفٌْٕ وضجح ثع ثلمؾٕو مؾمُىز مده ثلمفْدٌٔه َودجن مدىٍم ى دٓ دده        ٔٗٔ)س

ٌ(( َمفٌْوج ثلشٕل ثدُ ثلقجّم  ٕٖٓو ده مْظُه ثلظٕجشٓ )سٌ(( َمقم 3ٖٓثلقمٓ )س إدٌثٌٕم

ثل ٕذدز ثلصد ٌِ َأّدضجى ثلمقدوعٕه فدٓ       أىدال  ٌد(( ٌَدُ مده     ٕٖ٘)س ثلّكدُفٓ   إددٌثٌٕم فٌثس ده 
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مٌَٔدًج ىده ثلّكضدخ ثلقؤغٕدز      َأمٌِصجًًر  ))عليهن السالم(( ث٘ةمزٍمجوً   َثليْ ٔظو صفٌْٕي مًٌَٔج ىه 

مدده مٌثوددَ  آودديث مددًٌث دددجلظ م َثلظ مددجء َثلمقددوعٕه َوجوددش ثلّكُفددز ىصددٌي ٍث أنال ّددٕمج  ًدظددزث٘

 ثلقؤظ َثلظ م .

 

 . ٔقْم ى ّ أًدظز مذجفظ أنؼذٕظز ثلذقظ  ثاضعش

 . ىذيي ىه فٕجصً َصفٌْٕي د ثَ٘ل ثلمذقظصّكفل 

   صفٌْٕ ثلقٌآن دجلقٌآن .                                           ثلمذقظ ثلغجوٓ فضقوط ىه  أمج

 صفٌْٕ ثلقٌآن دجلْىز ثلمؽٌٍر . ثلغجلظ صقوط ىهثلمذقظ َ

 . ثلٌثدع فقو صىجَل ثىضمجهي ى ّ أّذجح ثلىََل ثلمذقظأمج 

اجةمدز ثلمصدجهً َثلمٌثؽدع ثلضدٓ ثىضمدوٌج       َأىقذضٍج   إلٍٕجَثٌضم ثلذقظ دؤٌم ثلىضجةؼ ثلضٓ صُال 

 ثلذجفظ .

 َثلقمو ع ى ّ فع ً 

 

 

 

 أ. م. د. عامر عمران اخلفاجي                                                                             

     عميد كلية الدراسات القرآنية                                                                
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 ((ثَ٘لثلمذقظ ))

 وبذة عه حياتً وتفسريي

ده فٌثس ثلّكُفٓ   َوْذضً ثلّكُفٓ وجن مه ثلقدجوؽٕه دٍدج    إدٌثٌٕمثلقجّم فٌثس ده  أدُ ٌُ ثلشٕل

   َوجن ًؽاًل فجظاًل مضمضظًج دؤًظٕز فّكٌٔز َثؽضمجىٕز مصذز مّكىضً مه صؤلٕف ٌيث ثلضفٌْٕ.

جةدز َأمدج ثلدٌَثر ىىدً     صض مي ثلشٕل فٌثس ثلّكُفٓ ى ّ ٔو ؽم ز مه ثلظ مجء َثلشُٕك ٔىدجٌََن ثلم 

 جٍَ ىوهٌم ثلظشٌر .فال ٔضؾ

 ٌيث َلم صْظفىج ثلمصجهً فٓ ثلظغًُ ى ّ صٌؽمز فٌثس ثلّكُفٓ .

 َاف مؾمل لضفٌْٕي

َأٌدل   )صهلى اهلل عليهه والهه وسهلن(    ٔظو صفٌْٕ فٌثس ثلّكُفٓ مه ثلضفجٌّٕ ثلقؤمز ثلضٓ ًَس ىه ثلىذدٓ  

ال  ثل ٕذددز ٌَددُ مدده اددىف ثلضفْددٌٕ دجلمددؤعًُ ال ّددٕمج أن ثلمؤلددف مدده أىدد      )علههيهن السههالم( ثلذٕددش 

 ثلص ٌِ .

َظددع ثلضفْددٌٕ ى ددّ أّددجُ ثلْددًُر ثلقٌآوٕددز فددٓ ثل جلددخ َلددم ٔضؽددٌر فددٓ صفْددٌٕي إلددّ ثلْددًُر   

َفدٓ ّدًُر    ٕ٘دّكجم ٍج دل ٔنضجً ومجىػ مىٍج فمغاًل ىىومج ٔذضوأ دضفٌْٕ ًُّر ثلذقٌر ٔذوأ دجٖٔز 

 . ٘ٔآل ىمٌثن ٔذوأ دجٖٔز 

ؼذظضددٕه    أالنؼذددع ٌدديث ثلضفْددٌٕ فضددّ   ( اددفقز َاددوٕٕٙٔقددع ثلضفْددٌٕ فددٓ مؾ ددو َثفددو فددٓ )  

/ صققٕددل  ثإلّددالمٓ َثإلًشددجهَوالٌمددج فددٓ ؼٍددٌثن / مؤّْددز ثلؽذجىددز َثلىشددٌ   ٍَثًر ثلغقجفددز 

 مقمو ثلّكجظم .

فٕدظ ادجل فدٓ مقومدز      )عليهن السالم(فٌثس ثلّكُفٓ فٓ صفٌْٕي ى ّ آًثء أٌل ثلذٕش لقو ًوَ ثلشٕل 

 : )عليهن السالم(مٌَْ ىه ث٘ةمز لقٌآن ثصفٌْٕي أمج دظو فٍيث صفٌْٕ آٔجس 

 أًدظدز : )ثودَل ثلقدٌآن ى دّ     َثإلودٌث  َثلضقٕدز   )عليه السهالم(  ؼجلخ أدٓثلمؤمىٕه ى ٓ ده  أمٌٕاجل 

 ( ٔ)َفٌث  َلىج وٌثةم ثلقٌآن( لًَدع فال َإفّكج   ًدع فٕىج ًَدع فٓ ىوَوج ًَدع فٌثةط  أًدجع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 44صتفسير فراث انكىفي  (1
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 ((ثلمذقظ ثلغجوٓ))

 تفسري القرآن بالقرآن

فٓ مّكجن  أؽملَاف ثلظ مجء ٌيث ثلمىٍؼ دؤوً ثاـ ثلؽٌر فٓ ثلضفٌْٕ فٕظ اجل ثده وغٌٕ ) فمج 

 ( 1)(أمٌفٓ مُظع  أؼ لمُظع فؤوً َمج إو فٓ  أمٌفؤوً دْػ فٓ مّكجن 

ّ مده   أَل (وسهلن  والهه  صهلى اهلل عليهه  ) ث٘ودٌ  َاو وجن ثلٌّدُل   ثلقُثىدو لٍديث ثلمدىٍؼ ثلضفْدٌْٕ      أًّد

 ى ّ ٌيث ثلمىٍؼ َويل  دظط ثلصقجدز َثلضجدظٕه . (عليهم السم )ثلذٕش  أٌل أةمزَّجً 

 ٌ(( ثوً اجل :ٓٗ)س (عليه السالم)ى ٓ  ثإلمج ًََه ىه 

دظعً دظعًج َٔشٍو دظعً ى ّ دظط  دً َصىؽقُن دً َصْمظُن دً َٔىؽلح ثع صذصٌَن )وضج

)(ٕ ). 

 ٌ(( : َٕٗٓاو اجل ثلشجفظٓ )س 

 ( ٖ))ول مج فّكم دً ًُّل ثع )ص( فٍُ ممج فٍمً مه ثلقٌآن ثلّكٌٔم (

ىلد    يأىٕدج مده ثلقدٌآن ثلّكدٌٔم   فدؤن      أَالصفٌْٕ ثلّكضدجح ثلظَٔدَ ٔؽ ذدً     أًثهَاجل ثلُْٕؼٓ ) مه 

 ( ٗ)شجًفز ل قٌآن َمُظقز لً ( فئوٍج   ثلشٌٔفزؼ ذً مه ثلْىز 

ّكُفٓ ثوً ثىضمو ثلمىٍؼ ثلقٌآودٓ ددجلقٌآن فدٓ    لَاو صذٕه مه مالل ثّضقٌثء ثلذجفظ لضفٌْٕ فٌثس ث

)ًُّر ثلىجٍىجس صٌؽف ثلٌثؽفز  صضذظٍج ثلٌثهفز ( مُثظع ا ٕ ً مىٍج مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ ) ُٔ  

3ٓٙ. ) 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1/4,  انقرآٌ انعظيى  (1

 4/222في عهىو انقرآٌ , انسيىطي ,  اإلتقاٌ (2

 2/11شرح َهج انبالغت , يحًد عبدِ ,  (3

 4/222في عهىو انقرآٌ  اإلتقاٌ (ٗ
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ٓ اجل ثلٌثؽفز ثلقْٕه ده ى ٓ َثلٌثهفز ى دٓ ثدده    (عليه السهالم )ىذو ثع  أدٓه ى عليهمه   )ؼجلدخ   أدد

ٌَُ ادُل   ألفجمه ٔىفط ًأًّ مه ثلضٌثح ثلقْٕه ده ى ٓ فٓ ممْز َصْظٕه  أَلٌَُ  (السالم

 ثع .

ثليدجلمٕه     ٔدُ  ال ٔىفدع   ثإلشدٍجه فدٓ ثلقٕدجر ثلدووٕج َٔدُ  ٔقدُ        ثمىدُث لىىصدٌ ًّد ىج َثلدئه     أوج) 

 .( ٔ)(ٔ٘مظيًصٍم َلٍم ثل ظىز َلٍم ُّء ثلوثً ( ) غجفٌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -536تفسير فراث انكىفي ,  (1
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 ((ثلمذقظ ثلغجلظ))

 بالسىت املطهرة  القرآن تفسري 

 

ثلذٕدش   أٌدل  َأةمدز  (صهلى اهلل عليهه والهه وسهلن    )ثلدُثًه ىده ثلىذدٓ      ث٘عٌى مجء ثلضفٌْٕ ى ّ ٔؽ ل 

(ٔ)ألىق ٓثلمىٍؼ  أَ ث٘عٌْدجلمىٍؼ  (عليهن السالم)
 . 

 

 اجل صظجلّ :

 ( .ٖ,َٗفٓ ُٔفّ ()ثلىؾم  إالٌُ  إن)َمج ٔىؽل ىه ثلٍُِ   

 

 َاجل صظجلّ :

ََْلَىج) َْٕ  َََأو ٌَ ِإَل ُِ َِٕهِلُضَذ ثلِيْو ََِل َمج ِل َىج ٍِْم ُو ْٕ  ( .ٗٗ()ثلىقل ِإَل

 

 . َإاٌثًثَٔذٕىً اُاًل َفظاًل  إلًٕٔذ غ مج ُٔفّ  )ص(فٕظ وجن ثلىذٓ 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  294انعايت نتفسير انقرآٌ , د. يحًد حسيٍ عهي انصغير ,  انًبادئظ .  (1
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 ثلْىز ثلمؽٌٍر مصوًًث مٍمًج فٓ صفٌْٕ ثلقٌآن َفٓ ٌيث اجل ثلشٕل ثلؽُّٓ  إنَال ش  

 

ثلصقٕـ ىه  دج٘عٌ إالدؤن صفٌْٕ ثلقٌآن ال ٔؾٍُ  أاقجدىج أمذجًثلٌَثٔز ظجٌٌر فٓ  إن) َثى م 

 .( ٔ)َاُلٍم فؾز وقُل ثلىذٓ ( (سالمعليهن ال) ث٘ةمزَىه  )ص(ثلىذٓ 

 

 َفٓ ٌيث ثلصوه اجل ثده وغٌٕ 

ىل  فظ ٕ  دجلْىز ثلشٌٔفز فؤوٍج شجًفز  أىٕج  إىث إالصفٌْٕ ٌُ ثلقٌآن دجلقٌآن  أفعل إن) 

 . ( ٕ)َمُظقز لً (

 

 َاجل ثلْٕو ثلنُةٓ 

مظجوٓ ثلقٌآن   عم  إهًث َثّضٌشو ثلقٌآن ى ّ  أمضٍجى ّ فٍم  دجٖٔزوغًٌٕث مج ثّضظٕه  إوٓ) 

 .( ٖ)ثلمٌَْ مٌشوًث ى ّ ٌيي ثالّضفجهر ( ث٘عٌثؽظل 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1/24انتبياٌ في تفسير انقرآٌ  (1

 1/24تفسير انقرآٌ انعظيى  (2

 213ر انقرآٌ , انبياٌ في تفسي (3
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ثلذٕدش ى دٍٕم    َأٌدل لقو ثىضمو ؽل ثلمفٌْٔه ى ّ مج ثعٌ ىده ثلىذدٓ اد ّ ثع ى ٕدً َثلدً َّد م       

 ث٘فجهٔددظفقددُِ متددجس   ثلضفْددٌْٕثلْددال    َلقددو ثىضمددو مفْددٌوج فددٌثس ثلّكددُفٓ ٌدديث ثلمددىٍؼ       

   َ ىده  َثلٌَثٔجس َمه ثلمىجّخ ٌىج ىٌض دظعًج ممج ًَه ىه ثلىذٓ ا ّ ثع ى ٕدً َثلدً َّد م 

 ثلذٕش ى ٍٕم ثلْال  . أٌل أةمز

 

 . (صلى اهلل عليه واله وسلن)صفٌْٕ ثلقٌآن دمج ًَْ ىه ثلىذٓ  -أ

 مه ىل  مج ؽجء فٓ صفٌْٕ اُلً صظجلّ .

 .( ٔ)مىيً َلّكل اُ  ٌجًه ( أوش إومج) 

 ىه فٌثس ثلّكُفٓ اجل : 

   ىه ىذو ثع ده ىؽجء اجل . ظىظىًجمفوعىج ثلقْٕه ده ثلقّكم 

 اجل . (عليه السالم)ؽظفٌ  أدًٓج مع وىش ؽجلْ

 َاجل ثلىذٓ ا ّ ى ًٕ َثلً َّ م  . (عليه السالم)ؼجلخ  أدٓوَل فٓ ى ٓ ده 

 .( ٕ)ثلمىيً َدظ ٓ ٍٔضوْ ثلمٍضوَن أوج

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 21سىرة انرعد ,  (1

 2225تفسير فراث انكىفي ,  (2
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 َمه ىل  مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ .

ىىٍدج مذظدوَن   ال ْٔدمظُن فْْٕدٍج ٌَدم فٍٕدج        أَلتد  ثلئه ّذقش لٍم مىدج ثلقْدىّ    أن) 

ٌ مجلوَن   ال ٔقَوٍم ثلفَع  أوفٍْمثشضٍش  َصض قدجٌم ثلمالةّكدز ٌديث ٔدُمّكم ثلديْ وىدضم        ث٘وذد

 . ( ٔ)صُىوَن (

 

 ثلّكُفٓ اجل . ىه فٌثس

 اجل . (عليه السالم)ؼجلخ  أدٓىه ى ٓ ده  ًجىظىظم إدٌثٌٕمفوعىٓ مقمو ده ثلقْه ده 

 . (صلى اهلل عليه واله وسلن)اجل ًُّل ثع 

 إمُثودج فٌظٕش دٍم  ثً٘ضثع صظجلّ ٌَخ ل  فخ ثلمْجوٕه َثلمْضعظفٕه فٓ  إنٔج ى ٓ 

 َويح ى ٕ  . أد ع ل لمه   فؽُدّ لمه ثفذ  َاور فٕ  ََٔ إمجمجًَظُث د  

 ٌ   . أد ع َمه  أفذىٓمه ثفذ  فقو  ث٘مزثلظ م لٍيي  أوشٔج ى ٓ 

 .( ٕ)مه دجدٍج  إالدجدٍج ٌَل صؤصّ ثلمؤىز  َأوشمؤىز ثلظ م  إوجٔج ى ٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2123 األَبياءسىرة  (1

 2265تفسير فراث انكىفي , (2
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 َممج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ .

 ( ٔ)ثلذالغ ثلمذٕه ( إلّ) َمج ى ّ ثلٌُّل 

 ىه فٌثس ثلّكُفٓ اجل .

  ظىظىًجمفوعىٓ مقمو ده ىّْٕ ده ٍؤٌج 

 اجل . )رض(ىه ثده ىمٌ 

 ٔقُل  فٓ مؽذضً . (صلى اهلل عليه واله وسلن)ّمظش ًُّل ثع 

ثلىدجُ ال صْدذُث ى ٕدًج َال صقْدوَي فؤودً َلدٓ ودل مدؤمه َمؤمىدً دظدوْ فدؤفذُي             أٍٔجٔج 

صُفقددُث َصٌشددوَث فجوددً   َثّددضٌ شددوَيع َلٌّددُلً  َأؼٕظددُي ٓثمضددلّكٌ َأوٌمددُيدقذددٓ 

 .( ٕ)ى ٓ فؤىق ُي  أمٌثلولٕل لّكم ى ّ ثع دظوْ فقو دٕىش لّكم 

 مه ىل  مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ .َ

 . ( ٖ)ثلؾىز ٌم ثلفجةََن ( أاقجحثلؾىز    اقجحَأثلىجً  أاقجح) ال ْٔضُْ 

 ىه فٌثس ثلّكُفٓ اجل .

 . ظىظىًجمفوعىٓ ثلقْٕه ده ّظٕو 

 أادقجح ) ال ْٔدضُْ   ثٖٔدز ٌديي   )ص(اجل : صدال ًّدُل ثع   )رض(  ألنوًّْظٕو  أدٓىه 

 ( . ثلفجةََنثلؾىز ٌم  أاقجحثلؾىز    َأاقجحثلىجً 

ثلىجً مه وقط  َأاقجحلظ ٓ ثلُالٔز دظوْ    َّ م أؼجىىٓثلؾىز مه  أاقجحعم اجل : 

ى ًٕج دعدظز مىدٓ فمده فجًددً فقدو فدجًدىٓ   عدم         أن إالثلذٕظز َثلظٍو َاجصل ى ًٕج دظوْ   

ٓ ثلظ م فٕمج دٕىٓ َدٕه  َأوشهىج ى ًٕج فقجل : ٔج ى ٓ فٌد  فٌدٓ َّ م  ّ مٓ  (ٗ)أمضد
 

. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 218سىرة انعُكبىث ,  (1

 2319تفسير فراث انكىفي ,  (2

 222سىرة انحشر ,  (3

  2411تفسير فراث انكىفي , (4
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 ثلْدال  ثلذٕدش ى دٍٕم    أٌدل ثلذٕدش ى دٍٕم ثلْدال  ادج       أٌدل صفٌْٕ ثلقدٌآن دمدج ًَْ ىده أمدز      –ح 

مٕىٍج َادو ثّدضظجن فدٌثس ثلّكدُفٓ فدٓ صفْدٌٕ ثلقدٌآن ى دّ         ثلقٌآوٕز فٓ ؽمٕع معج ثٖٔجسدضفٌْٕ 

ثلشٌٔفز َثلضٓ صظو ّمز غجلذز فٓ صفٌْٕي   مه ىل  مج ؽجء فٓ اُلدً   لٗٔجسًَثٔجصٍم ثلمفٌْر 

 صظجلّ .

 .( ٔ)دذظط ( أَلّدظعٍم  ثً٘فج  َأَلُث) 

 ثلّكُفٓ اجل :  إدٌثٌٕمفوعىج فٌثس ده 

 اجل . (عليهم  السالم)لخ ؼج أدٓىه ٍٔو ده ى ٓ ده  إّمجىٕلفوعىج 

 .( ٕ) َثإلمٌردجلم    أَلّ (صلى اهلل عليه واله وسلن)ًُّل ثع  أًفج 

 َفٓ اُلً صظجلّ .

 . ( ٖ)َاجلـ ثلمؤمىٕه ( َؽذٌثةٕل) َثن صيجٌٌ ى ًٕ فؤن ثع ٌُ مُالي 

 . وظىظجفوعىج فٌثس ثلّكُفٓ 

 فٓ اُلً صظجلّ . (عليه السالم)ؽظفٌ  أدٓىه 

 َاجلـ ثلمؤمىٕه ( . َؽذٌثةٕلى ًٕ فؤن ثع ٌُ مُال  ث) َثن صيجٌٌ

 . ( ٗ)اجل : ى ٓ ى ًٕ ثلْال  اجلـ ثلمؤمىٕه 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  215,  األَفالسىرة  (1

 2155تفسير فرث انكىفي ,  (2

 24ريى , سىرة انتح (3

 2489تفسير فرا انكىفي ,  (4
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 َؽجء فٓ اُلً صظجلّ .

 . ( ٔ)ىه ثلىذؤ ثلظيٕم . ثليْ ٌم فًٕ منض فُن (  ٔضْجءلُن) ىم 

 ثلّكُفٓ . إدٌثٌٕمفوعىج فٌثس ده 

 فمَر ثلغمجلٓ اجل : أدٓىه 

ىدده ثلىذددؤ ثلظيددٕم ثلدديْ ٌددم فٕددً   ٔضْددجءلُنىدده اُلددً صظددجلّ ) ىددم  (عليههه السههالم)ؽظفددٌ  أدددجّددؤلش 

 منض فُن ( .

 : ٘اقجدًؼجلخ ى ًٕ ثلْال  ٔقُل  أدٓفقجل : وجن ى ٓ ده 

أىيدم مىدٓ َال ع آٔدز     وذبَثع مج ع  دؤلْىضٍج ث٘ممَثع ثلىذؤ ثلظيٕم ثليْ ثمض ف فٓ ؽمٕع  أوج

 .( ٕ)أىيم مىٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3-1,   سىرة انُبأ (1

 2533تفسير فراث انكىفي ,  (2
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 ((ثلمذقظ ثلٌثدع))

  اعتمادي على أسباب الىزول
ٌ  أَ آٔدز ّذخ ثلىََل ٌُ )مدج وَلدش مده ثؽ دً       أَفّكجٔدز لدً    أَمؾٕذدً ىىدً    آٔدز مده   أوغد

 . (ٔ)مذٕىً فّكمز(

هَن ثلُادُ  ى دّ    ثٖٔدز صفْدٌٕ  وذٕدٌر فٕدظ ادجل ثلُثفدوْ )ال ٔمّكده مظٌفدز        أٌمٕدز َلً 

 . (ٕ)اصضٍج َدٕجن ّذخ وََلٍج(

 مه ىل  مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ :

ُُّٕكُم ِإَوَمددج) ًُ ََِلدد ًُ ثلّ دد ُّددُُل ًَ ُْٔؤُصددَُن ثلَصدداَلَر ُِٔقُٕمددَُن ثَلددِئَه آَمُىددُْث ََثَلددِئَه ََ َََوددجَر ََ ٌُددْم ثل ََ 

 . (ٖ)(ًَثِوُظَُن

 (ٗ)مجاز )عليه السالم(ل وَلش فٓ ثإلمج  ى ٓ ده أدٓ ؼجلخ اج )رضي اهلل عنه(ىه ثده ىذجُ 

. 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2132نصانح ,, يباحث عهىو انقرآٌ, صبحي ا 1/16يُاهم انعرفاٌ في عهىو انقرآٌ , انزرقاَي,  (1

 216اسباب انُزول , انىاحدي ,  (2

  255سىرة انًائدة , (3

  2126ظ : تفسير فراث انكىفي ,  (4
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 َمه ىل  أٔعًج مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ :

ٌُْؽُ َوجَن َمه) ًِ ِلَقجء َٔ ًِ َأَؽَل َفِئَن ثلَ  َُ َلآٍس ثلَ  ٌُ َِْمُٕع ََ ٌَدوَ  َََمده    ثْلَظِ دٕمُ  ثل ٌِد  َفِئَوَمدج  َؽج ًِ  ُؤَُؾج ِْد  ِلَىْف

ًَ ِإَن ٌٓ ثلَ   .( ٔ)(ثْلَظجَلِمَٕه َىِه َلَ ِى

 .فوعىج ثلقْٕه ده ّظٕو مظىظىًج  :ىه فٌثس ثلّكُفٓ اجل 

 اجل . )رضي اهلل عنه(ىه ثده ىذجُ 

 . (ٕ)وَلش فٓ دىٓ ٌجشم مىٍم فمَر ده ىذو ثلمؽ خ َىذٕو ده ثلقجًط

 َمه ىل  مج ؽجء فٓ اُلً صظجلّ :

ِِْؤَه ثلَصجِلَقجِس َََىِمُ ُث آَمُىُث ثَلِئَه َوْؾَظُل َأْ ) ًِْض ِفٓ َوجْلُمْف ًِ ثْلُمَضِقَٕه َوْؾَظُل َأْ  ثْلَؤ  . (ٖ)(َوجْلُفَؾج

 اجل فوعىج فٌثس ده ثدٌثٌٕم ثلّكُفٓ مظىظىًج .

فددٓ عالعددز مدده ثلمْدد مٕه فٍددم   ثٖٔددزوَلددش ٌدديي اددجل :  )رضههي اهلل عنههه(ىدده ثددده ىذددجُ 

ثلصجلقجس َفٓ عالعز مه ثلمشٌوٕه فٍدم ثلمفْدوَن فدٓ     َىم ُثث ثلمضقُن ثلئه ثمىُ

ؼجلددخ َفمددَر َىذٕددور   َأمددج    أدددٓ  فؤمددج ثلغالعددز مدده ثلمْدد مٕه فظ ددٓ ثددده    ثً٘ض

ثلغالعز مه ثلمشٌوٕه   فظضذز َشٕذز َثلُلٕدو دده ىضذدز ٌَدم ثلدئه صذدجًٍَث ٔدُ  ددوً         

ذزفقضل ى ٓ ثلُلٕو َاضل فمَر ىضذز ده ًدٕظز َاضل ىذٕور شٕ
(ٗ)

 . 

  

  

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 25سىرة انعُكبىث ,  (1

 2318, ظ : تفسير فراث انكىفي  (2

 228سىرة ص و  (3

 2359تفسير فراث انكىفي ,  (ٗ
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 ظجلّ :َمه ىل  مج ؽجء فٓ اُلً ص

 . (ٔ)ثع ٔقخ ثلئه ٔقجص ُن فٓ ّذٕ ً افًج وؤوٍم دىٕجن مٌاُص( أن)

 

 

ٓ ثلّكُفٓ مظىظىًج ىه فٕجن ىده ثلّك ذدٓ ىده     إدٌثٌٕماجل فوعىج فٌثس ده  ادجلـ   ىده ثدده     أدد

فٓ ى ٓ َفمَر َىذٕور ٍَّل ده فىٕدف َثلقدجًط    ثٖٔزاجل وَلش ٌيي  )رضي اهلل عنه(ىذجُ 

 .  (ٕ)هؽجوز َأحده ثلصمش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24سىرة انصف ,  (1

 2481تفسير فراث انكىفي ,  (2
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 ((ثلنجصمز)) 

 : وج٘صٓثلىضجةؼ ٌَٓ  طدظ إلّصُا ش 

 

ثلظ مدٓ   ثإلوضدجػ مده فٕدظ وغدٌر     مٕزثإلّدال ثلظصًُ ثلمظٌفٕز  أٌمٔظو ىصٌ فٌثس ثلّكُفٓ مه  -ٔ

 . َثإلهثًٔزثلظصًُ ثظؽٌثدًج َمصُاًج فٓ ثلىجفٕز ثلْٕجّٕز  أوغٌمع ثوً مه 

 

 ثلضٌؽمز ىه فٕجصً . أغف ش ثلضجًٔنٕزثلمصجهً َثلمٌثؽع  إنصٌؽـ لوِ ثلذجفظ  -ٕ

 

 َىقٕور  ثلذٕش ى ٍٕم ثلْال  َٔؤهٍٔج وٌّجلز أٌلمه مالل صضذع صفٌْٕي ثوً وجن ٔقمل ى ُ   -ٖ

 

 أٌدل مىٍؼ ثلّكُفٓ فٓ صفٌْٕي ٔظضمو ثلمدىٍؼ ثلٌَثةدٓ َمصُادًج ثلٌَثٔدجس ثلصدجهًر ىده        إن -ٗ

 أٔعدج دٕش ثلىذُر ى ٍٕم ثلْال    َثن ثىضمو فٓ دظط صفٌْٕي ى ّ ثلٌَثٔجس ثلىذُٔز ثلضدٓ وق ٍدج   

 ثلذٕش ى ٍٕم ثلْال  . أٌلىه ؼٌٔل 

 

ثلضْ ْدد ٕز فؤدضددوأ دجلذْددم ز َثوضٍددّ دْددًُر ٔظددو صفْددٌٕ فددٌثس ثلّكددُفٓ مدده ثلّكضددخ ثلضفْددٌٕٔز  -٘

 .  ثٖٔجسثلىجُ َلّكىً لم ٔفٌْ ؽمٕع 

 

ثلذٕدش  أٌدل  ثلىجٍلدز دقدل    ثٖٔدجس ثلقٌآوٕز َثّدضنومٍج وغٕدًٌث فدٓ     ثٖٔزثىضمو ى ّ ّذخ وََل  -ٙ

 ى ٍٕم ثلْال  .    
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 ((ثلمصجهً))

 . ثلقٌآن ثلّكٌٔم 

  ى دٓ دده    ثإلمدج  وٍؼ ثلذالغز   مؽخ ٓ  ٕدً ثلْدال    شدٌؿ ثلشدٕل مقمدو      ؼجلدخ ى  أدد

 ىذوي   هثً ثلمظٌفز   دٌَٕس .

  ٌد((  33ٗدده ىمدٌ ثلقٌشدٓ ثلومشدقٓ )س     إّدمجىٕل ثلفوثء  أدٓثده وغٌٕ  ىمجه ثلؤه

   .55ٖٔ  دٌَٕس    ٕصفٌْٕ ثلقٌآن ثلظيٕم   غ

   ٓام    ٌٖ((   ثلذٕجن فٓ صفٌْٕ ثلقٌآن   غٖٔٗٔثلقجّم ثلمُُّْ )س أدُثلنُة  

ٕٖٓٓ.   

 َهثً ثلفّكدٌ   ًٗاجوٓ   مقمو ىذو ثلظيدٕم   مىجٌدل ثلظٌفدجن فدٓ ى دُ  ثلقدٌآن   غ      ثل  

   .ٖٕٓٓل ؽذجىز َثلىشٌ   دٌَٕس   

  فدددٓ ى دددُ  ثلقدددٌآن  ثإلصقدددجنٌددد((   5ٔٔثلْدددُٕؼٓ   ؽدددالل ثلدددؤه ىذدددو ثلدددٌفمه )س

 ٌ( .٘ٔٗٔمىشًُثس ثلشٌٔف ثلٌظٓ   ام 

  لظ دم ل مالٔدٕه   دٕدٌَس        هثً ث ٕٙثلصجلـ   ه. اذقٓ   مذجفظ ى ُ  ثلقدٌآن   غ

ٕٓٓٓ.   

    ٓثلص ٌٕ   مقمو فْٕه ى ٓ   ثلمذجها ثلظجمز لضفٌْٕ ثلقٌآن   هثً ثلمؤًك ثلظٌد

   .ٕٓٓٓدٌَٕس َ 

    ُّٓثلؽ ُ ٌد((   ثلضذٕدجن فدٓ صفْدٌٕ ثلقدٌآن        ٓٙٗؽظفدٌ مقمدو دده ثلقْده )س     أدد

 ٌ(  .ٖٔٗٔ   ٔمؤّْز ثلىشٌ ثالّالمٓ   غ

  (   صفْدٌٕ فدٌثس ثلّكدُفٓ   صققٕدل     ٕٖ٘ده ثدٌثٌٕم )سثلّكُفٓ   ثدُ ثلقجّم فٌثس)ٌ

 ٌ( .ٓٔٗٔ  ؼٌٍثن    ٔمقمو ثلّكجظم   غ

 ثلىدََل  هثً   أّذجحٌ((   6ٙٗثلُثفوْ   ثدٓ ثلقْه ى ٓ ده ثفمو ثلىْٕجدًُْ )س

 ٌ( . 56ٙٔثلّكضخ ثلظٌدٓ   دٌَٕس   

 

  


